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Rodzino Ulmów    

Ciesz się markowska ziemio 
Rodziną Ulmów wspaniałą 
dojrzałym owocem jej życia
ofiarą i nieba chwałą

Niech się z tej ziemi wzniesie 
ku Bogu hymn uwielbienia 
On w swoim czasie ukaże 
jak boleść w chwałę przemienia

Niech się dziś w sercach rozgości 
nadzieja z wiarą złączona 
za życie pełne miłości 
czeka niebieska korona

Zwyczajna polska rodzina 
dojrzała w tyglu miłości 
czas prób i cierpień przeminął 
na drodze ku pełni – świętości

Józefie Wiktorio Dzieci 
jesteście świadkami miłości
błogosławioną Rodziną 
wzorem pracy i wierności
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Krucha dobroć serca 
Z grobowej ciszy wychodzi 
promień co niesie nadzieję 
a krucha dobroć serca
blaskiem miłości jaśnieje
Jaśnieje

Nie mów otwarcie wszystkiego 
niech resztę życie dopowie
że dobroć stanęła na warcie 
gdy przyszli śmierci posłowie
Posłowie

Nie było w was strachu ni grozy
nie było targu o życie
Miłość wam usta zamknęła 
skoro Miłości służycie
Służycie

Świt jasny wtedy spochmurniał 
i ziemia mgłą się zasnuła 
TRAGEDIA RODZINY ULMÓW
zamknięta życia kapsuła
Kapsuła

Po latach pamięć powraca
Odkrywa sens Ich ofiary 
los krwawą kartę odwraca 
i nią maluje sztandary
Sztandary

Wartości ziemi i serca
troska o życie – wspaniała 
miłość ślubnego kobierca
wzorem dla świata została
Została
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Świetlane ślady 

Markowska ziemio 
z łagodnych pagórków utkana 
żyzna krajobrazem 
i dobra jak czuła matka 
dla ziarna które w ciebie pada 

na świeżych bruzdach 
nosisz ślady tych pokoleń 
które broniły 
wiary 
miłości 
człowieka 

pokaż współczesnym tę drogę 
ze świetlanych śladów utkaną 
niech i nasze stopy 
staną na świętej ziemi 
dotkną przeszłości 
co dobrem jaśnieje 
może w dotkniętych sercach 
twój ślad obudzi nadzieję 
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SŁOWO WSTĘPNE

Mija siedemdziesiąt pięć lat od tamtego zimowego poranka dnia 
24 marca 1944, kiedy to w domu i w obejściu rodziny Ulmów  
w Markowej wydarzyła się tragedia dotykająca wszystkich jej człon- 
ków: Józefa z Wiktorią oraz ich sześcioro, a raczej siedmioro 
dzieci. Spokój ich nocnego odpoczynku zakłócili niemieccy żan-
darmi, którzy otoczyli dom i strzelali najpierw do Żydów, prze-
chowywanych na strychu domu, a potem po kolei do Józefa, do 
będącej w stanie błogosławionym Wiktorii i do ich niewinnych 
dzieci. Tamtej nocy zginęli Samarytanie z Markowej, jak zostali  
oni nazwani po latach, dla których więcej znaczyła Chrystusowa 
Ewangelia aniżeli prawo wymyślone przez człowieka, ważniej-
sza była miłość do bliźniego znajdującego się w potrzebie aniżeli  
strach przed konsekwencjami owej ewangelicznej postawy.

Tamtej nocy zakończyło się ziemskie życie bohaterskiej rodziny  
z Podkarpacia, ale ich ofiara nie została zapomniana; można  
powiedzieć, że już wtedy rozpoczęła się ich droga do chwały ołtarzy, 
choć oficjalne rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Sług Bożych 
Rodziny Ulmów miało miejsce 17 września 2003 roku. Pomimo,  
iż ta droga zdaje się być długa to jednak przepełniona jest nadzieją, 
że „ich modlitwy oraz przykład wspierają rodziny w chrześcijańskim 
życiu i pomagają wszystkim kroczyć drogą prawdziwej świętości”  
(z modlitwy o beatyfikacją Sług Bożych Józefa i Wiktorii Ulma  
z dziećmi).

Bohaterski czyn Rodziny Ulmów został zauważony i doceniony  
przez ważne instytucje międzynarodowe czy państwowe. Niemal 
pół wieku po śmierci, 13 września 1995 roku, zostali uhonorowa-
ni przez Izraelski Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Ho-
lokaustu Yad Vashem w Jerozolimie medalem Sprawiedliwy wśród  
Narodów Świata. W roku 2004 został odsłonięty w Markowej po-
mnik im poświęcony. Od 2006 roku Szkoła Podstawowa w Markowej 
nosi imię Sług Bożych. W 2010 roku zostali pośmiertnie odznaczeni  
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezyden-
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ta RP Lecha Kaczyńskiego. W Markowej istnieje i działa prężnie  
Muzeum Polaków ratujących Żydów im. Józefa i Wiktorii Ulmów,  
uroczyście otwarte w dniu 17 marca 2016 roku przez Prezydenta  
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Od roku 2017 dzień tragicz-
nej śmierci Sług Bożych jest obchodzony, decyzją Sejmu, jako Naro-
dowy Dzień Pamięci o Polakach ratujących Żydów.

Nie słabnie pamięć i kult Sług Bożych Rodziny Ulmów zarówno 
wśród mieszkańców Markowej jak i wśród przybywających tutaj 
pielgrzymów z całej Polski. Na trasie ich wędrówki, obok Muzeum, 
jest kościół parafialny, w którym Ulmowie, przed laty, modlili się  
i przyjmowali sakramenty święte oraz grób Sług Bożych na miej-
scowym cmentarzu. To nad grobem pochylają się w zadumie Polacy  
i Żydzi i w dowód wdzięczności składają modlitwę oraz kamyki, 
kwiaty i zapalone znicze.

Tomik poezji pt. „Róże nad grobem” autorstwa Marii Elżbiety  
Szulikowskiej to także wyraz wdzięczności i pamięci autorki o tych, 
którzy zachwycają nas swoją prostotą i duchowym pięknem. Każdy 
wiersz, każda strofa, to jakby przepiękna róża, jaką autorka skła-
da na prostym grobie, który kryje w sobie najpiękniejszy kwiat  
markowskiej ziemi – Rodzinę Ulmów. 

Ks. Roman Chowaniec
Proboszcz parafii pw. Świętej Doroty w Markowej
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Promieniowanie Rodziny Ulmów oraz jej chwała rozchodzi się  
niczym cudowny zapach kwiatów, a szczególnie róży uznanej  
za królową kwiatów. Promienna codzienność, umiłowanie życia 
i szacunek dla człowieka, pracowitość i skromne warunki są dla 
współczesnego świata wyzwaniem, ogromnym wyzwaniem.  
Konsumpcja, mająca znamiona szału, wcale nie przyczynia ludziom 
szczęścia, gdyż – jak mówi przysłowie: w miarę jedzenia apetyt ro-
śnie. Człowiek bez uznania dla wartości duchowych szybko zmienia 
priorytety i zwyczaje, hołdując hedonizmowi czy nienasyconej i nie-
okiełznanej wolności. Tym wszystkim prominentom i zazdrośnikom 
XXI wieku skromna, wielodzietna Rodzina z Markowej przeciwsta-
wia ewangeliczny styl życia według Kazania na Górze. Ewangeliczne 
błogosławieństwa pozwalają ujarzmić wszystkie pożądania, jakie 
mogą rodzić się na bazie świata, ciała, i pychy żywota. Wskazują 
one jasną drogę do wieczności tak, że nie straszna jest śmierć jako 
finał wierności Bogu i bliźniemu.

Róże nad grobem, to pewien rodzaj refleksji nad życiorysem  
Rodziny Ulmów zamkniętym datą egzekucji 75 lat temu – 24. marca 
1944 roku. Grób to tylko miejsce oczekiwania na zmartwychwstanie. 
Cisza i nadzieja otulają miejsce pochówku, miłość natomiast roz- 
kwita jak kwiat róży, którą ktoś posadził obok; może w dowód  
pamięci, a może celowo, by symbolicznie wyrażała ową pełnię  
do jakiej doszli ci, co spoczęli w grobie. 

Tak czy inaczej zaskakująca jest kompozycja grobu i różanego  
krzewu, a skoro zaskakująca, to chyba należy poszukać głębszego 
sensu ich wspólnego trwania na jednej ziemi i w bliskim sąsiedz-
twie. A co z tego wynikło, zapisano w strofach…

M. E. Szulikowska
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Tego roku 

Różo 
królewski kwiecie Bożego ogrodu 
w gąszczu pędów 
w mnóstwie rozkwitłych kwiatów 
śpią ci 
co nagle odeszli na drugą stronę 

nie wszyscy zdążyli zakwitnąć 
a nawet – jak ty – rozwinąć pąki
Wiosna tego roku 
spóźniła się 
jakby chciała 
żeby to zima ich 
pożegnała

10
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Zapach miłości 

Po skończonym biegu życia
po osiągnięciu celu podróży 
każdy odpoczywa w pokoju 
ale nie każdy wśród kwiatów róży

przyszłość odkryje perły 
w szarej powłoce schowane 
miłość i dobre serce
Bogu i ludziom oddane

zabłyśnie na nieboskłonie 
boskim owiana splendorem
codzienność jak gwiazda pokoju 
stanie się pięknym wzorem

gloria odsłoni się w pełni 
nim świt nadejdzie wieczności 
Pan Bóg na każdą godzinę 
ma swoje perły miłości

cicha Rodzina z Markowej
jaśnieje pośród wybranych 
bo miłość ofiarna zwycięża
a Pan Bóg… nagradza oddanych 



12

Aż zaświta

Nad grobem 
błękitne niebo
białe chmurki 
jak szczęśliwe owieczki 
na zielonych pastwiskach
obok pnąca róża
obsypana różowym kwieciem

zdumiewa hojność natury 
pod bujnym ciężarem 
ugina się krzew 

ktoś obok grobu
posadził różę
rozrosła się 
rozwinęła
jakby chciała 
nieistniejącymi ramionami 
objąć proch spoczywający w głębi

co myśli strażniczka
w różowej poświacie skąpana
co wie o spoczywających w ziemi 

ona wciąż kwitnie 
a ONI… 
cicho trwają w mogile
aż zaświta 
poranek nowego życia 
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Róża nad mogiłą

Mogiła Rodziny Ulmów 
jest wspólna 
jak wspólny był ich dom 
i życie rodzinne 
i śmierć –
co za wcześnie 
zjawiła się w sadzie

róża nad ich mogiłą 
nie mogła zapłakać 
wspięła się wysoko 
ubrała elegancko 
w dostojny garnitur natury 

kwitnąc –
ukazuje przechodniom 
dobroć ludzi 
których przyszło jej 
pilnować 
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Spotkanie z różą 

Podnieście głowy wędrowcy
czerwone róże widać nad grobem
ich płatki w kolorze krwi
czuwają przy nieśmiertelnych
łagodny zapach róży 
i ożywczy zefirek 
radość odwiedzających 
i opowieść o kolorach życia

spotkanie przy grobie z różą 
co mruga znacząco w stronę słońca 
stanie się mądrością dla pokoleń
też zmierzających do końca 
bo droga z ziemi do nieba 
zawsze przez cmentarz prowadzi 
czasami tylko ktoś dobry 
różę nad grobem posadzi
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Słowa: „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego 
siebie,  niech co dnia bierze swój krzyż i niech Mnie 
naśladuje” ( Łk. 9,23) są wyjątkowym zaproszeniem, 
by pójść za Jezusem krzyżową drogą. Rodzina Ulmów 
wybrała tę drogę. Całe ich życie było naznaczone krzyżem 
i zakończyło się tragiczną śmiercią… która dziś jaśnieje 
blaskiem największej miłości!

Na Golgocie stanął Krzyż 

Na Golgocie stanął Krzyż 
znak miłości i zbawienia 
tak Pan Jezus mówi nam 
że nas kocha i przemienia

Z Jego Serca przebitego 
z każdej rany rąk i nóg 
płynie ogrom miłosierdzia
bo swe dzieci kocha Bóg

Krzyża znak nam przypomina 
jak Bóg Ojciec zbawił świat… 
ofiarował swego Syna
chce do nieba zabrać nas

15
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Szlak miłości 

Jezu Ty wskazałeś jasną drogę 
– szlak miłości do wieczności – 
Drogę prostą jak Dekalog
Drogę wierną aż po Krzyż
Drogę Ośmiu Błogosławieństw
Drogę którą szedłeś TY

Jezu otworzyłeś zmartwychwstaniem
– szlak miłości do wieczności –
Nowe światło dla nadziei
Nowy wymiar dla cierpienia
Nowy sens dla śmierci ciała
Światło którym jesteś Sam 

Jezu – dałeś nam swojego Ducha
– szlak miłości do wieczności –
Ducha siedmiorakich darów
Ducha mocy ognia siły
Ducha który woła ABBA
I przenika głębokości…
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Nawet słabi 

spoza liści i kolców 
– symbolu doczesności – 
wyłania się kwiat róży 
symbol pięknej miłości 

kwiat 
urodą zachwyca 
zapachem wabi 
i nieustannie powtarza 
świętymi mogą być
nawet słabi

w zapachu róży 
delikatna subtelność 
czułość natury 
niesie w pięknej woni 
ukrytą piękność ducha

natury zmienić się nie da 

zostaje 
prosta konieczność
na imię ma 
świętość i wieczność
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W obliczu zagrożenia życia człowiek prawie zawsze ucieka 
się do modlitwy. Myślę, że tak właśnie czynił Józef Ulma, 
zwłaszcza od czasu, gdy otworzył swój dom i przyjął 
ośmioro znajomych Żydów. Lęk ujawniony przed sobą i 
Bogiem staje się łatwiejszy do pokonania…

Modlitwa 

Boję się jutra 
boję się kolejnego dnia życia
bo może być… ostatni 

żal niczym mróz ziemię 
ściska mi serce 
każdy szmer 
każde skrzypnięcie 
pukanie do drzwi 
mrozi krew i budzi nadzieję

modlę się o pokój serca
szczęście dla rodziny 
wolność dla gości
spod znaku Dawida

każdego dnia otrzymuję łaskę odwagi 
żeby na nowo otwierać drzwi 
spotykać ludzi
wykonywać pracę 

lęk zastąpiła nadzieja
bo ten kto się lęka 
nie wydoskonalił się w miłości



19

Niebo - wieczne mieszkanie 

Jak się dziś idzie do nieba 
którędy droga prowadzi 
czy można zrywać kwiatki 
czy raczej kwiatki sadzić

wiem że trzeba się modlić 
i kochać swojego anioła 
że dobro zawsze zwycięża 
i słuchać gdy mama woła 

jak będę duża – niedługo 
na skróty poszukam drogi 
bo w niebie – nowej ojczyźnie 
Królestwo jest dla ubogich

Bóg da mi wieczne mieszkanie 
i nową szatę godową
na wieki będę Go chwalić 
z Maryją – nieba Królową
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Dekalog

Którędy do nieba pytało dziecię 
ile jest ścieżek na całym świecie 
Nikt nie wie gdzie nikt nie wie jak 
do nieba prosty prowadzi szlak

Nie martw się wiele kochane dziecię 
Pan Bóg ustawił ZNAKI na świecie 
Wypisał w sercu wyrył w kamieniu 
DEKALOG każdy nosi w sumieniu

Nieważne czy wie nieważne czy zna 
on prawo Boże w sumieniu ma
Dlatego wie – co jest dobre a co złe
dobro ma czynić odrzucać grzech

Niebo jest tylko dla dobrych ludzi
I dla tych którzy chcą się nawrócić
Bo w niebie szczęście na wieki trwa 
swym dobrym dzieciom Bóg niebo da

Bądź dobrym dzieckiem Bóg da ci niebo
wprowadzi na ucztę w godowej szacie
zaradzi wszystkim duszy potrzebom 
nawet i takim… których nie znacie
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Trzeba tylko  
Dzieci kochane 
nikt wam nie powiedział 
nie zdążył zapewne
że trzeba stracić 
żeby zyskać 
wszystko – za niewiele

Bóg nagradza hojnie 
daje swoją miarą 
utłoczoną 
utrzęsioną 
i opływającą 
trzeba tylko
przejść 
na drugą stronę

To prawda  
Nie płacz dziecko 
łza rozstania boli – to prawda 
ale trzeba zamknąć 
ponure dzisiaj 
by jutro zajaśniało 
pełnią  
życia 
miłości 
szczęścia 
ale już 
po tamtej stronie
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Można powiedzieć, że wobec okrucieństwa niemieckich 
żandarmów strzelających do brzemiennej kobiety-matki 
i małych, płaczących dzieci jedynie zimna kula okazała 
współczucie 

Po drugiej stronie 
Do przerażonych dzieci 
nawet kula wolniej leci 
jakby chciała 
przedłużyć im 
życie

Rozpacz 
granitem ścisnęła serca 
krew w żyłach stanęła 
struchlała z przerażenia

Życie 
co powiesz na taki finał… 

Niewiele… 
każdy ma swój 
pewny – choć nieznany
ale po drugiej stronie 
Dobry Ojciec leczy rany
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Cud miłości  

Maryjo z tajemnicy zwiastowania 
Matko wcielonego Słowa 
nie dane mi było kolejny raz 
świętować wielkiej tajemnicy 
a szkoda 
bo właśnie tajemnica życia 
rozkwitała pod moim sercem 
ów cud miłości 
niebawem miał ujrzeć świat
nie zobaczył 
nie doświadczył 
nie poznał codzienności 
zginął jak my wszyscy
w wigilię Święta Życia 
które jest świętem miłości
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Za niebieską zasłoną  

Niewinne 
   jak perły w ciemnej osnowie 
co wydobyte na światło 
   jaśnieją 
światłem nieba 
   o zachodzie słońca 

to nic że młode 
   że czas im skrócono 
życie płynie dalej… 
   za niebieską zasłoną

24



25

Ty jeden wiesz  

Co zawiniły 
Ileż razy to pytanie 
pojawiało się na świecie…
pyta człowiek zdruzgotany 
patrząc na zabite dzieci 
co one komu zawiniły
że skazano je na śmierć… 

zrozumieć ból – o Boże miły 
to trzeba Twoje Serce mieć

Ty jeden wiesz 
jaka ofiara 
za jakie grzechy 
i jaka kara we krwi skąpana 
przyniesie ocalenie

25
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Rodzina w potrzasku   

O brzasku dnia 
WSZYSCY legli pokotem 
jak snopy na ściernisku 

żandarm zastrzelił
najpierw Rodziców 
potem Dzieci – siedmioro

unicestwiona RODZINA
oddała – Bogu ducha
ziemi – ostatnią kroplę krwi 

nad ich losem kto zapłacze 
a kto drwi – czas pokaże
zanim wejdą na ołtarze

26
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Krople krwi   

Krople krwi
nieśmiało i wolno
spływają na ziemię 
Boże – ocal każdą 
weź do kielicha 
obmyj puryfikaterzem 
zanurz w nowym 
morzu czerwonym

Krzyż – jest prawdziwy 
Rany – są prawdziwe 
Krew – jest prawdziwa 
wszystko świadczy 
o MIŁOŚCI 
ponadczasowej 
prawdziwej 
do końca 

27
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O Jezu Ukrzyżowany dzięki   

Kto pojmie i kto zrozumie 
tajemnicę Krzyża Męki
Krwi wylanej Boski strumień
O Jezu Ukrzyżowany dzięki 

Boleść Krzyża święte rany
Odrzucona Prawda święta
Berłem trzcina Król wyśmiany
O Jezu Ukrzyżowany dzięki 

Nawet szaty Ci zabrano 
Matkę dałeś ludziom Sam 
W cudzym grobie pochowany
O Jezu Ukrzyżowany dzięki 

Ślady gwoździ na Twych rękach 
cena grzechów odpuszczenia
Baranku ofiarowany 
O Jezu Ukrzyżowany dzięki 
O Jezu Ukrzyżowany dzięki
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Po chwili…   

Widziałem obwieszczenie śmierci 
spojrzenie lodem dotknęło serca 
po chwili… myśl jak promień słońca
rozjaśniła duszę 
co Bóg da to będzie

widziałem oczy zdrajcy 
nie było w nich życzliwości 
przeciwnie 
jakaś złowroga ciekawość
po chwili… myśl 
a może mi się tylko zdawało

widziałem o świcie dnia 
grono niemieckich żandarmów 
przyszła mi wtedy myśl 
że i śmierć ma ludzkie twarze 
po chwili… 
cała moja Rodzina 
swoje życie 
złożyła Bogu 
w darze
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Cichutko  

O świcie przyszli pod mój dom 
nie zapukali nawet do drzwi
otworzyli ogień do śpiących ludzi
lecz anioł śmierci już ich obudził 

cichutko poszli na drugą stronę
na raju pastwiska zielone
gdzie jest już wieczne mieszkanie 
bez cierpienia lęku i łez

wróg chciał nas tylko unicestwić 
odebrać życie godność nadzieję 
a Bóg nas przyjął do swego domu 
i wnet purpurą nas przyodzieje 

Nie bójcie się tych co zabijają ciało 
bo nic już więcej uczynić nie mogą
kto wiernie szedł Bożą drogą 
temu wnet niebo zaświtało
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Lodowate  

Z domu 
o świcie 
żandarmi
wyprowadzili nas boso 

z ciepłej pościeli 
na zmarzniętą ziemię

nie wiem 
co było bardziej lodowate 
ziemia pod stopami 
czy serce niemieckiego żandarma 
który zastrzelił 
…mojego tatę
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Gestem dłoni   

Kiedy w środku nocy 
niemieccy żandarmi i granatowi policjanci 
wdarli się już do wnętrza domu 
w kierunku strychu 
padały strzały 
nie ostrzegawcze 
– ale śmiertelne

wtedy nad dachem 
widać było cienie 
majestatycznie wznoszące się w niebo 
wolne od utrapień i łez padołu 
szczęśliwe 
bo dotarły do końca…
 
gestem dłoni 
z wysoka 
przebaczali zbrodniarzom 
w sercu śpiewali radośnie
dziękuję 
za wolność dzieci Bożych 
za śmierć o świcie jasnego poranka 
za lęk co odszedł z naszego życia
za koniec… który 
stał się początkiem
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Tam jest wieczność  

Ofiar wojny było wiele 
i śmierć miała różne oblicze
ginęło ciało 
lała się krew – hurtem
unicestwiano ludzkie życie 
a Bóg 
brał dusze w swe ramiona
wcześniej 
zanim człowiek skonał 
ojcowską miłością leczył rany 
tulił smutnych 
rozstrzelanych ubrał 
w szaty godne nieba 
i sandały dał na nogi 
i na palec pierścień drogi
tak odzianych po królewsku 
wziął do domu 
tam jest wieczność



34

Odpocznij pielgrzymie   

Ziemia – okrągła codzienność 
mierzona 
od wschodu do zachodu słońca 
dreptaniem po ścieżkach miłości 
z gestem tak samo pięknym jak wczoraj 
z kromką chleba w dłoni 
na którą czeka głodne dziecko

ziemia – okrągła codzienność 
w świecie 
czterech ścian domu 
paru grządek w ogródku 
spotkań przy rodzinnym stole 
a gdy dzień się już nachylił 
krzątanina kończy się pacierzem 

ziemia – okrągła codzienność
płynie nurtem czasu 
od narodzin po dzień ostatni
tylko droga pod stopami kurczy się 
z każdą godziną meta jest bliżej 
jedynie ziemia – matka pokoju –
otwiera ramiona… odpocznij pielgrzymie
odpocznij po znoju
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W ciszy cmentarza   

W ciszy cmentarza 
niepewnie drży serce 
szukając słów nadziei 
mocniejszej niż śmierć

w ciszy cmentarza 
jakże inaczej patrzą oczy 
na bieg spraw tego świata 
zamkniętego grobem

w ciszy cmentarza 
szukam sensu życia i pytam siebie 
czy warto zabiegać o dobra 
skoro w godzinie odejścia 
i tak wszystko zostaje 

w ciszy cmentarza 
słychać szept modlitwy 
Dobry Jezu a nasz Panie
daj im wieczne spoczywanie
a niebo jest na wyciągnięci ręki

w ciszy cmentarza 
pomiędzy grobami przechodzą żywi 
za dzień za rok za chwilę 
oni też spoczną obok przodków 
jak owoc dojrzały do nieba 
koniecznie dojrzały 
na miarę wezwania do świętości



36

Recepta   

Na peryferiach świata 
pod kamieniem-znakiem 
śpią snem pokoju 
cisi bohaterowie życia 

los zapisał ich dzieje 
krwawą poświatą nowego dnia 
odeszli – zabierając ze sobą 
miłość która niweczy strach 

dobro zostało na ziemi 
rozpoczęte – niedokończone 
nad nim niebo rozłożyło 
piękną świetlistą zasłonę

przechodniu 
stań dziś nad grobem 
skąd jasność płynie jak woda
zapytaj spoczywających o dobro 
i dalej receptę ich podaj
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Nad dramatem egzekucji w Markowej wiele lat trwała 
cisza. Ziarno wrzucone w ziemię musiało obumrzeć, by 
wydać plon. Pół wieku później historia zaczęła wydoby-
wać prawdę o cichych bohaterach codzienności: w 1995 
r. Ulmowie zostali uhonorowani medalem Sprawiedliwi 
wśród Narodów Świata, w 2003 r. rozpoczął się ich proces 
beatyfikacyjny, rok później postawiono i odsłonięto pom-
nik. Powstało też piękne Muzeum im. Rodziny Ulmów…  

Nuty miłości 

W spokojnym oddechu ziemi 
w kojącej serce ciszy gdzie
strzałem zamknięto życie 
tkwi ukryły ból 

zatrzymany oddech 
jak wahadło zegara 
zaznaczył na tarczy 
godzinę ostatnią

mimo zerwanej nici 
życie innych płynęło dalej 
zabierając cicho 
zostawione na brzegu 
epizody przeszłości 

dopiero dzień dzisiejszy powoli
wydobywa ze światłocienia 
zwycięskie nuty miłości
uśpione w głębi 
okrutnego dramatu 
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Wyrosła 

Na krawędzi wieczności 
gdzie doczesność kończy bieg 
miejsce pokoju ocienia 
róży ciernisty krzew 
nad grobem kwitnie znacząco 
choć pod nią cicho śpi proch 
kiedy usłyszy wezwanie 
powstanie – może za rok… 
póki nie zabrzmi trąba 
póki spokoju jest czas 
róża się z wiatrem kołysze
wyraz pamięci i znak…
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Ikona sensu   

Wierny mężu
Józefie z Markowej 
stań na straży każdego życia 
dobry i pracowity tatusiu 
broń dzisiaj wartości rodziny 

twoje dzieci były 
grzeczne i dobrze wychowane
wspierała cię w tym
twoja ukochana żona – Wiktoria 
razem stworzyliście dom pełen miłości 
ciepły – choć ubogi 
w otoczeniu sadu pasieki 
szkółki drzew owocowych 
z twojej fachowej wiedzy 
z pasji do fotografii
korzystali mieszkańcy 

ŻYCIE… przerwała egzekucja 
zda się przegrane – a jednak 
czas pokazał że 
służba miłości ma sens 
ojcostwo ma sens 
rodzina ma sens  
pasja ma sens
nawet śmierć – ma sens… 
a Twoja Rodzina – to ikona sensu

Jedno życie 
a jaka piękna historia 
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Jakaż to miłość 
 – gdy taka męka?
Jaka ofiara 
 – gdy serce pęka?
Jaka kotwica 
 – rzucona wzwyż? 
Jakież cierpienie 
 – Bóg dźwiga krzyż? 

Jakiż więc smutek 
 – ogarnie duszę, 
kiedy zrozumie 
 cenę zbawienia? 
Porzuci grzech swój
 gorzko zapłacze 
podejmie dzieło 
 wynagrodzenia…

O jaka radość! 
 Szczęśliwa chwila! 
Człowiek zbawiony!
  – Cudowna przyjaźń! 
Niebo otwarte!
 Śmierć pokonana! 
Krzyż znakiem chwały! 
 Zbawienie w ranach…

Jezu, Twoja miłość nieskończona, 
 przez cierpienie objawiona, 
daje radość i nadzieję…
 Miłosierdziem w nas jaśnieje
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Słudzy Boży 
RODZINA ULMÓW
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Wielki miłością    

Tożsamość wyrasta z pamięci 
i jedno z nią stanowi 
Kościół przyniósł Chrystusa 
a On tę ziemię odnowił 

Bogactwo kultury rosło 
stało się drzewem ogromnym
w nim pokolenia znalazły
wartości pomnik niezłomny

Ulmowie również znaleźli
wyborną cząstkę dla siebie 
bogactwo życia – ogromne
i chwałę wśród świętych w niebie

W jednej godzinie przeszli
piechotą z ziemi do nieba
Rodzina w komplecie stanęła… 
bo zachowała się tak jak trzeba

A trzeba – podróżnych w dom przyjąć
chlebem nakarmić głodnego 
a nawet – gdy przyjdzie zdrada… 
oddać swe życie za niego

Miłość ofiarna jest w cenie
i krzyż co zawsze zwycięża
człowiek jest wielki miłością 
bo nie ma większego oręża
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Szczęśliwy dom    

Wyszła z domu z bagażem serca 
wzięła jeszcze naręcze wspomnień 
historię zamkniętą w kręgu rodziny 
szła w nowe nieznane życie 
za przewodnikiem miłości – sama
musiała zmierzyć się z trudem codzienności 
promiennej i smutnej naprzemiennie –
nadzieja była światłem jej serca 
wiara mocarzem ducha i stolicą mądrości 
szczęście nawiedzało sekundy
mknące jak lśniące obłoki po niebie 
ONI… stworzeni dla siebie 
poszerzali miłość na kolejne latorośle 
rozkwitały pięknie – w ogrodzie ich szczęścia 
Dom jest… kolebką życia i szkołą miłości
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O dobry Boże    

Twój dom Wiktorio 
zielone pastwiska miłości 
z nadziei ożywczą rosą 
pod stopami
w twoim domu
życie zakwitło obficie 
serce spragnione szczęścia 
ma go w nadmiarze 
często więc
myśl twoja w niebo ulata 
i wraca promieniem łaski
co okruch dobroci Boga 
przynosi w darze 
przez okno zagląda światło 
od jego blasku – wszystko jaśnieje 

o dobry Boże 
dziękuję za wszystko 
cokolwiek w życiu się dzieje
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Błogosławiony owoc    

Życie 
jeden oddech wszechświata 
zapisany na wektorze czasu 
pozostawił własne znamię 
naznaczone papilarną linią serca
na jedynym miejscu ziemi 

życie
ma własne tutaj 
początek i koniec dni
połączonych miłością 
horyzontalną i wertykalną 
co znakiem krzyża 
kładzie się na życiorysie
by mógł dojrzewać 
błogosławiony owoc
wpisany w księgę życia 
jako zadatek 
przyszłej korony 
i chwały
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Dar nieba 

Maryjo 
w Twoje dobre dłonie 
składam matczyną troskę 
o dzieci – dar nieba 
co zaistniał na ziemi 
i samotność domu
w oazę życia zamienił 
przybyło pracy 
przybyło miłości 
i szczęścia przybyło
i trudu formacji…

Nazaret i Markowa
pozwalają wzrastać 
w latach i mądrości 
w nich jawi się 
najpiękniejsza szkoła życia 
rodzina pełna miłości
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Rodzina z woli Boga jest wspólnotą życia i miłości,  
a szacunek dla życia wyznacza jej dojrzałość.  
Ulmowie pochodzili z wielodzietnych rodzin,  
więc sami też  stworzyli rodzinę… otwartą  
na nowe życie! Zatem mogą być Obrońcami życia  
i Patronami wielodzietnych Rodzin.  

Czy nikt nie uczył was 

Jako matka 
wiem co to jest życie 
nosiłam je pod sercem 
czułam jak rośnie 
i rozwija się we mnie 
byłam jego ziemią 
deszczem 
rosą poranną 
kołyską i schronieniem 
chlebem powszednim i ukojeniem    

nie mówcie mi 
że dziecko przeszkadza 
zagraża 
odbiera wolność i czas 
czy nikt nie uczył was 
że Bóg stał się człowiekiem 
i w matce znalazł urodzajną ziemię 
zanim pojawił się w stajence

jako matka 
wiem co to jest życie 
szczęśliwie urodziłam sześcioro dzieci 
kolejnego – nie zdążyłam…
śmierć 
przyszła za wcześnie  
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Zawsze i niezmiennie 

W codziennej krzątaninie 
wciąż te same gesty słowa kroki 
proza życia się nie zmienia 
miłość barwi ją kolorem nieba

wczorajsze gesty są dzisiaj
nowe – bo pełne miłości 
dobre – bo służą bliźniemu 
konieczne – bo tak trzeba
tylko 
czas płynie nieustannie 
i serce rytm odmierza
i słońce wschodzi i zachodzi 
bo życie 
płynie swoim nurtem 
od pacierza do pacierza 
od rana do wieczora 
zawsze i niezmiennie przez wieki
pod czułym okiem 
Bożej opieki
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Praca 

W przydomowym ogródku 
zawsze jest coś do zrobienia
czynić sobie ziemię poddaną – to
radość trud i satysfakcja w jedno złożone 
ziemia hojnie odpłaca się plonem 
jak niebo wezwane na pomoc
w złej godzinie losu 
uczy pracy nadziei czekania 
a równocześnie
Pan Bóg – przez ziemię 
swoje tajemnice odsłania
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Prawdziwie 

Zejść na ziemię 
można tylko wtedy 
gdy serce wzniosło się 
ponad to co przyziemne 
marzenia nadzieja miłość 
jak siła napędowa 
uskrzydlają 
w drodze do celu 

pod stopami ziemia 
nad głową niebo 
śnieżnobiałe chmury nawigacją
zaświaty ślą uśmiech 
a zagubiony człowiek 
obywatel wszechświata 
często nie wie 
dokąd prowadzi droga 
nieboskłon – wysoko 
horyzont – daleko
prawdziwie… bolą stopy
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Gniazdo orłów 

Rodzina 
ogród miłości i kolebka życia 
bezpieczna oaza na ziemi 
pierwsza szkoła ludzkich manier
pierwszy kościół i modlitwa
dom rodzinny moja przystań
na tymczasem 
gniazdo orłów i aniołów 
jedność którą miłość scala 
pomysł Boga – dla kowala
który własny los wykuwa
ogniem młotem 
dniem i nocą 
jednak zawsze 
pod okiem Boga
i z Jego pomocą
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Zalążek śmierci 

Noszę w sobie zalążek śmierci 
tkwi we mnie cichutko 
nie rośnie 
nie płacze
niezauważony trwa
skryty za parawanem 
codzienności 

śmieje się z moich problemów 
małych – naprzeciw wieczności 
wysyła delikatne przypomnienia 
podpowiada 
co ważne a co błahe 
i czeka cierpliwie 
na swoją godzinę 
na wezwanie ostatnie 

wtedy 
ujawni się niespodziewanie
byłem z tobą do dzisiaj
a to już nasze… 
rozstanie
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Chwila 

Dar czasu 
odpływająca fala 
zabiera ze sobą 
„teraz” 
czyniąc je przeszłością

Nie mogę zatrzymać 
chwili 
zdarzenia 
człowieka 
wszystko ucieka 
jednostajnością sekundy 
za ciemną zasłonę 
„BYŁO”

Cieszy mnie 
moje „teraz” 
chwila – jak kamień milowy 
klepsydra w dłoni 
ale jest „chwila” 
dana na sekundę 
na teraz do wykorzystania 
dopóki nie przyjdzie następny 
DAR NIEBA 
 – NA ZIEMI 
Potem nie będzie już chwil 
lecz jednostajność 
wiecznej MIŁOŚCI
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Depozytariusz 

W przestrzeni czasu 
tu gdzie chwila 
przychodzi i odchodzi 
trwam na posterunku życia 
jako świadek mijającego
tym-czasem 
depozytariusz łask i przeżyć 
dziecko i weteran 

ziemia i niebo 
naprzemiennie 
kształtują umysł i serce 
wszystko zmierza do wieczności
nie pyta „chcę” czy „nie chcę” 
od tego jest sumienie
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Naprawdę moje 

Dzień 
kolejny krok w stronę 
słońca-wieczności 
kładzie się białą kartą 
na paśmie wydarzeń

zapisuje
niewidzialne znaki 
drgnienie serca 
szelest krwi 
płynący strumień myśli

wieczorem 
jak w lustrze oglądam 
odbicie życia 
zamkniętego w przestrzeni czasu 
łaska – promuje dobro 
moje – naprawdę moje 
są zmagania 
upadki 
słabości

Bóg 
po drugiej stronie 
czeka 
by dać każdemu 
wieniec miłości 
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Widziałam

Na rzęsie 
od czułego spojrzenia 
krócej niż mrugnięcie powieki 
zajaśniała odblaskiem nieba 
miłość Matki 

wzrok 
spuściła na ziemię 
Jej miłość 
zajaśniała promieniem 
i pobiegła z prędkością światła 
drogą z serca do serca 
przez niebotyczne góry grzechu

miłość 
szybko się rozlała 
szybko rozprzestrzeniła 
nabrała blasku matczynego oka 
o zachodzie słońca

niebo – spojrzeniem 
zeszło na ziemię 
widziałam
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Ocal mnie

Podaj mi dłoń
oceanie miłosierdzia 
potęgo czułej miłości Boga 
ufam że mnie uratujesz 

Z drogi zatracenia 
z czeluści otchłani 
ocal mnie mój Boże 
oddal to co rani

Ufam – a Ty Panie 
z otwartego boku 
zlej zdrój miłosierdzia 
wlej w mą duszę pokój

Miłosierny Panie 
usłysz me wołanie 
ocal moją duszę
niech na wieki
będzie Twoją 
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Matko

Matko
w ramionach 
zamknęłaś szczęście 
i miłość nieskończoną 
i prawdę jasną 
i nadzieję ucieleśnioną 
i zbawienie 
w Dziecku ukryte 

Matko
ramionami objęłaś 
Słowo wcielone 
cudownie poczęte 
w stajni narodzone
w pieluszki spowite 
na sianku złożone

Matko
w ramionach zamknęłaś 
wieki tęsknoty 
spełnione w Twoim Synu 
wniesionym do świątyni 
i ofiarowanym Bogu 
na okup świata –
Matko 
Zbawiciela…
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Łagodne krajobrazy

Przyroda 
ma wpływ na człowieka 
łagodne wzniesienia 
markowskiej ziemi 
zawsze
kształtowały osobowość ludzi 

od dzieciństwa szło się 
lekko pod górę 
bo stamtąd 
lepiej widać horyzont…

podziwianie piękna ziemi i nieba 
stawało się 
drugą naturą 
potrzebą serca 
ukojeniem 
modlitwą 
zachwytem i przekonaniem
moja ziemia jest piękna 
moje życie jest piękne 
bo wpisane w krajobraz tej ziemi 
– tędy szły pokolenia
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Tęsknota duszy

Wróć szczęście na polne ścieżki 
do serca które zgubiło szlak 
ogarnij chwile które uciekły 
tym które idą – odpowiedz TAK

Bo szczęście chwilką ulotną jest 
ogarnia czas uściskiem miłości 
z nadzieją rusza w życiowy bieg 
zawsze otwarte na czas przyszłości

Wróć szczęście moje w rodzinny próg 
wejdź w dom i rozgość się na stałe 
szczęśliwi którym błogosławi Bóg
bo z Nim królować będą w chwale 
na wieki…
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Na wszystko pod słońcem jest wyznaczona godzina. 
Czas ma wyjątkowe znaczenie bo na jego wektorze Bóg 
i człowiek zapisują ważne spotkania i dary łaski, dzięki 
którym droga życia choć czasem trudna prowadzi do celu. 
Rodzina Ulmów dobrze wykorzystała swój czas i zostawiła 
potomnym jasny szlak wiary i mężnej miłości… 

Apostoł dobroci 

Dar czasu 
to pierwsze błogosławieństwo Boga
Każde dobro i każda łaska 
to kolejne
Niech każdy nowy czas obfituje 
w dobre dary 
i dobrych ludzi… 

Błogosławiony Pan 
niech pomnaża dobro w sercu 
by stało się apostołem 
dobroci 
pokoju i miłości 
zawsze i wszędzie

Niech się w świecie
rozprzestrzenia kraina dobra 
zielona przestrzeń nadziei 
kwieciste łąki miłości 
pokój i sprawiedliwość 
początek Królestwa 
zanim… 
nadejdzie jego pełnia
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Ta pamięć 

Chwała Rodziny Ulmów
mknie przez świat
może nie z prędkością światła 
ale i nie w tempie żółwia 
subtelnie jak zapach kwiatów
rozchodzi się tu i tam 
czasem cichutko 
za jednym spojrzeniem 
a czasem głośniej 
gdy media pokażą historię
ubraną w nowe wydarzenie
sympozjum wystawę wspomnienie 
relacje z udziałem tysięcy ludzi…

Co czują pielgrzymi
po osobistym sam na sam 
przy grobie Sług Bożych…
powraca pamięć o wielkiej miłości
 o dobrej pracy i służbie bliźniemu
ta pamięć jest jak matryca
 ktokolwiek ją spotka – każdego zachwyca
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Powołanie do świętości jest zakorzenione w sakramencie 
chrztu. Przez współpracę z łaską każdego dnia  wykuwa 
się piękne człowieczeństwo i dojrzałe chrześcijaństwo 
zdolne do heroizmu na wzór Jezusa…

Bóg was wybrał

Bóg was wybrał i prowadził 
wzmacniał łaską karmił Chlebem
przygotował do męczeństwa 
życie zwieńczył pięknym niebem

Bóg was wybrał i prowadził 
drogą krzyża i ofiary 
byście w piekle wojny mogli 
świadczyć miłość – tę bez miary

Bóg was wybrał i uświęcił 
przez wspólnotę małżeńską 
błogosławił hojnie Dzieciom 
a RODZINIE dał zwycięstwo

Nie zdradzili… Ulmowie
Nie zabili… Ulmowie 
Pomagali...Ulmowie

Ochraniali jak umieli… Ulmowie 
Bliźnim domu użyczyli… Ulmowie 
Dobroć – śmiercią przypłacili… 
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Blaski nieba

Zawierzyliśmy Miłości 
Bóg swą łaską nas prowadził 
ciemna była łez dolina
smutna – ostatnia godzina

Dobry Pasterz szedł przed nami 
Jego ślady – jasna droga
śmierć nie była aż tak straszna 
gdyż u celu był Dom Boga

O Pasterzu ukochany 
dzięki że zostałeś z nami 
po Twych śladach łatwiej iść
nawet gdy uwiera krzyż
 
W domu Ojca pojaśniało 
nowym życiem pełnią łaski
Pan Bóg nas obdarzył chwałą 
ofiarował wieczność całą
i odsłonił nieba blaski
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Ramiona Boga  

Pan Bóg rozłożył ramiona 
przygarnął wszystkich do Siebie
wejdźcie do Mego Królestwa –
na ucztę przygotowaną w niebie

przez waszą krwawą ofiarę 
pokażę całemu światu –  
co znaczy kochać Boga 
i pomoc nieść swemu bratu 

bo miłość Boga i bliźniego 
ma być większa od życia własnego 
to Zbawiciel pokazał światu 
jak można służyć swojemu bratu

Ulmowie uczyli dzieci 
czynem kochać bliźniego 
„bo może przyjść taka chwila 
że umrzeć trzeba za niego…”

Nikt nie ma większej miłości 
jak oddać życie za BRACI
wtedy zyskuje się wszystko
gdy wszystko dla Boga się traci
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Piękni Samarytanie

Rodzino Ulmów 
tak cicha i prosta… 
dla rodzin współczesnych 
tym wzorem pozostań

Rodzino Ulmów 
jak ziarno miłości 
z tej ziemi wyrosłaś 
na przekór podłości

Rodzino Ulmów 
proś Boga za nami
niech nam błogosławi 
obdarza łaskami

Piękni Samarytanie z Markowej 
JÓZEFIE WIKTORIO DZIECI 
czuwajcie nad ziemią ojczystą 
by wróg jej więcej nie szpecił
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Szlachetne drgnienia serca   

Czas 
wydobywa z pamięci 
szlachetne drgnienia serca 
lekko zamglone przeszłością 

dni piękne zwykłe i szare 
odeszły 
zabierając ze sobą 
prostą codzienność Rodziny
gdzie było wiele dobra
miłości 
pracy 
nadziei 
służby… 

wystarczy sięgnąć w głębię pamięci
wydobyć na światło
te szlachetne serca drgnienia 
i przeszłość - szkatułkę klejnotów 
niech w drodze do Królestwa 
jaśnieje potomnym 
blaskiem nadziei 
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Jak bukiet kwiatów

Czas 
oddycha marzeniami 
miłość szlifuje serce 
przeszłość 
strzeże skarbu wiary 
i przekazuje naczynie gliniane 
każdej 
nowej 
sekundzie życia

wiara 
ma światłe oczy serca 
moc ducha
w słabości się doskonali
jest siłą codzienności 
i Bogu kładzie na szali 
wierność
służbę bez zapłaty  
nadzieję promienną jak niebo słoneczne
wyuczone na kolanach taty 
dziecięce pacierze
a jeśli trzeba… 
życie – jak bukiet kwiatów 
też złoży… w ofierze
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Na długie lata  

Cisza jednego poranka 
ogarnęła ziemię i serca 
na długie lata
milczenie zamknęło usta 
ludziom i historii 
na światło dzienne 
nie mogła wydostać się 
prawda
została w pamięci 
cierniem niepokoju 
wspomnieniem tragedii 
bólem nieutulonym 
łzą co nie spłynęła z policzka 

minęło pół wieku 
czas odblokował serca 
w pamięci 
historia znalazła dane 
tragiczne wydarzenia 
nie zostały zapomniane 
przetrwały ciszę i milczenie…

dziś prawda jaśnieje 
blaskiem światła 
w zupełnie innym wymiarze 
Całą Rodzinę Ulmów 
prowadzi na ołtarze
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Przetrwała

Przetrwała w sercach 
prawda wieków 
jasna i krwawa 
pieśń o człowieku 

ktoś MIŁOŚĆ ustawił 
na piedestale 
życie mu dopisało 
przeróżne detale 

przetrwała w ziemi 
historia brzemienna
ofiara z życia 
jak rzeźba kamienna
dłutem miłości 
wykuła w marmurze prawdę
– ku pamięci –
błogosławieni 
zawsze są 
święci
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Nadszedł czas  

Sprawiedliwość przychodzi powoli 
jak ziarno co z ziemi wyrasta 
wrzucone najpierw kiełkuje 
wschodzi rozkrzewia się i kłos wydaje
nic nie zmieni natury 
na wszystko jest odpowiednia pora

sprawiedliwość ludzka też 
musi odleżeć się w czasie 
dojrzeć zajaśnieć 
obronić się w tyglu krytyki 
ale prawda zawsze wypłynie 
by otrzymać nagrodę 
we właściwej godzinie

wokół Rodziny Ulmów
cisza trwała pół wieku 
grób ukrył prawdę 
zapomnianą przez pokolenia 
aż nadszedł czas
zostali odkryci 
odznaczeni 
na piedestał wyniesieni 
dziś światłem życia 
niczym morska latarnia 
wskazują innym 
port zbawienia
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Zapach miłości 

Święty jak róża 
roztacza wokół siebie 
zapach miłości
słodycz serca
promień łaski 
subtelny 
czuły 
ujmujący 

róża usycha 
więdnie kwiat 
a świętość… wciąż
idzie przez świat 
rozkwita 
wiosną 
sercem 
duchem 
i na wieki pozostaje 
kwiatem o subtelnym zapachu 
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Upamiętnienie Markowskich Samarytan dokonuje się  
na wiele sposobów. Jednym z nich jest Sad Pamięci  
utworzony wokół Muzeum Polaków Ratujących Żydów 
podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów.  
Symbolizuje on dwie ważne myśli: upamiętnia sadowniczą 
pasję Józefa Ulmy i nawiązuje do Ogrodu Sprawiedliwych 
w Yad Vashem. 

Sad  Pamięci

Nie jest łatwo 
nadać myśli kształt materii 
z pulsującym sercem historii 

w rytmie równych uderzeń 
przeszłość jest obecna dzisiaj 
ma swoje tu i teraz 
jak dwie tablice Dekalogu

ale tych tablic jest więcej 
stoją przy ścieżkach w Sadzie 
wszystkie przeźroczyste 
jak promień słońca w krysztale 

tylko grawerowane jasne napisy 
żołnierze niedawnej przeszłości 
podają nazwy miejscowości 
znane z pomocy bliźniemu 
w imię miłości

na niewielkim skrawku ziemi 
Sad Pamięci kwitnie wyznaniem 
”DOBRO – nie idzie w zapomnienie”
lecz staje się nowym wyzwaniem 
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Przy alejkach Sadu znajdują się tablice upamiętniające 
blisko półtora tysiąca miejscowości sprzed 1939 roku,  
w których Polacy – z narażeniem życia ratowali  
Żydów – za co zostali uhonorowani medalem  
Sprawiedliwi wśród Narodów Świata.  

* * *
W Sadzie Pamięci 
zawisły okruchy wspomnień 
z przeszłości wyłania się 
miłość do ziemi i do człowieka
godna pamięci Józefa sadownika 

drzewa-kamienie 
stoją na warcie
ich owoce w ogromnej ilości
subtelne rajskie jabłuszka
kształtne złociste grusze 
czereśnie i śliwy 
głoszą uparcie choć nieświadomie
że tej miłości nie wolno zapomnieć
nie wolno odłożyć jej do lamusa 
bo choć pochodzi 
z zamierzchłej przeszłości 
wskazuje na dobroć serca 
i uczy miłości
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* * * 

Kto w drzewie wyrył przesłanie?
Kto wiośnie dał dyplom profesora?
Kto z sadu uczynił katedrę historii?
Pytam – bo uwierzyć nie mogę 
że ludzka pamięć znalazła drogę 
z przeszłości – aż do tej chwili 
by nowemu pokoleniu ukazać
bogactwo mądrości zaczerpniętej
z wiary i ducha 
z miłości do ziemi 
z szacunku dla życia i człowieka 
z codzienności promiennej pasją
z pracy która daje owoc radości

wejdź do Sadu Pamięci 
niech jego klimat i ciebie zachęci 
do pracy modlitwy wierności 
najprostszej drogi do… świętości
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Nowe owoce 

Sadownik 
ogląda piękne jabłka 
co wyrosły na szczepionej jabłoni 
serce raduje się dziełem 
wszystko można naprawić 
jeśli się chce i umie – pomyślał
przecież Pan Bóg też naprawił swoje dzieło 
upadłego człowieka wszczepił w Chrystusa 
uczynił nas przybranymi dziećmi…
jeśli łaska 
czyni cud na zbuntowanej naturze
to czemu szczepiona jabłoń 
nie może rodzić szlachetnych owoców…

Chodził więc Józef Ulma
po zagonach markowskiej ziemi 
zaglądał do cudzych sadów 
a jeśli gospodarz wyraził zgodę 
prześwietlał stare korony
i szczepił stare drzewa 
żeby wydały… nowe owoce 
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Dar dla wszystkich 

To tylko kwiaty 
subtelny zapach 
w kielichu płatków 
– dar dla wszystkich

to tylko drzewa 
bogate kwieciem i owocem 
są dla każdego 
godne podziwu i degustacji

To tylko góry 
tak blisko nieba 
że wystarczy wyciągnięta ręka 
by dotknąć szczytu i transcendencji

To tylko obłok 
zasłania prawdę 
którą Zbawiciel ze sobą zabiera
odchodząc z tej ziemi 

To tylko oddech 
ma życia postać 
Jestem… wystarczy 
by poznać nową rzeczywistość 
i na zawsze zostać pod jej urokiem
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Pamięć 

Pamięć – jak światło
rozprasza mrok 
wydobywa kształt rzeczy 
rozjaśnia krajobraz 
wschód słońca przywraca dzień 
jasność przenika w głąb 
tam gdzie historia ukrywa 
znamienite perły życia 
zamknięte w grobie 
i schowane w życzliwej pamięci

wydobyć je może ułamek czasu 
gdy zalśni wspomnieniem 
minionych wydarzeń
wydobyte – znaczy jawne 
a jawne – to jasne 
a jasne – to znane 
a znane… niczym światło mknie przez świat 
niosąc obrazy przeszłości
ukształtowane miłością 

bo tylko miłość 
jaśnieje zawsze
nie ustaje 
i nie umiera
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Przechodniu świata  

Wokół łagodne wzgórza 
w przestrzeni 
doliny pachną kwieciem 
wiatr niesie 
delikatny zapach wiosny 
ziemia powoli 
zmartwychwstaje 
do nowego życia 
zwiastuje wieczność

za bramą
jedna tylko droga 
ciszą wita przechodnia 
wciąż niepewna 
czy zdąży na czas 
przygotować mu miejsce

jeszcze nie dziś
nie teraz 
może jutro     
może kiedyś 
– czas nieznany –
Przechodniu świata
za aleją zielonych drzew 
cmentarz czeka… 
tu zostaniesz pochowany 
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Życzliwe słowo  

Życzliwe słowo
słoneczny promień serca 
drga na wargach 
i jaśnieje w oku niczym
balsam miłości 
smak miodu 
świt poranka brzemienny nadzieją 
tylko jedno 
a wywołuje lawinę dobroci 

wschodzicie jak ziarna 
a potem
każde życzliwe słowo 
faluje łanem srebrzyście 
plon nieście stokrotny 
aby dla wszystkich 
starczyło 
życzliwych słów 
rozsiewających 
miłość 
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W wieczności czas się nie liczy, ale ziemia ceni sobie lata, 
które najpierw są areną tragicznych wydarzeń, a później 
jaśnieją nowym blaskiem kryształowej prawdy. Piękny 
Jubileusz – 75 lat od egzekucji w Markowej  – jawi się 
niczym sznur drogocennych pereł. Każda dorodna,  
wyjątkowa, piękna i we właściwej kolejności dołączona  
do całości klejnotów. Z przeszłości ku współczesnym 
kroczy wspaniały orszak Rodziny Ulmów, ukazujący   
dorobek ich życia, początek drogi do chwały i to wszystko, 
co Bóg w nich i przez nich objawia…  

Orszak życia

W świat wyruszył orszak życia
z nową pieśnią i nadzieją
co w serc glebę wciąż od nowa 
dobre ziarna wiary sieją 

Rodzice i Dzieci pospołu 
jednej nocy rozstrzelani 
stają się dla świata dzisiaj
pięknymi bohaterami 

umieli żyć i kochać 
i służyć gdy było trzeba 
za życie dobrze spędzone 
trafili na ucztę do nieba

nikt im nie może odebrać 
ni życia ni wiecznej chwały 
bo orszak Rodziny Ulmów 
zwyczajny był i wspaniały… 
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Wiktoria Ulma wśród Polek 100-lecia

Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości to 
dla Narodu wielkie i ważne wydarzenie. Z tej okazji zrealizowano  
wiele wspaniałych projektów na szczeblu lokalnym i centralnym. 
Wśród inicjatyw warto wymienić Plebiscyt na POLKĘ 100-lecia  
zorganizowany przez Konfederację Kobiet Rzeczypospolitej Polskiej. 
Organizatorzy chcieli, by plebiscyt dał impuls do poznania „tych  
legendarnych bohaterek”, które powinny zachować się w pamięci 
nowego pokolenia.

Wśród wybranych dwudziestu trzech kandydatek znalazła się…  
Wiktoria Ulma! 

Ta lapidarna notka – „Wiktoria Ulma 1912-1944 – żona, matka,  
polska rolniczka. Wraz z mężem i szóstką dzieci została  
zamordowana przez Niemców za ukrywanie i pomoc Żydom. 
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W chwili śmierci była w siódmym miesiącu ciąży. Razem z nimi 
zginęli również wszyscy ukrywani Żydzi. Wiktoria i Józef Ulma 
zostali pośmiertnie odznaczeni medalem Sprawiedliwy wśród 
Narodów Świata. Ich imię nosi Muzeum Polaków Ratujących  
Żydów podczas II wojny światowej, które otwarto w Markowej 
17 marca 2016 r.” – wystarczyła, by zajęła szóste miejsce na liście 
Polek Stulecia! 

Jest to chwalebne, miłe i zaskakujące wyróżnienie jak dla skromnej 
niewiasty z zacisza markowskiego domu. Znamienne, że Wiktoria 
pojawiła się wśród takich Polek jak: św. s. Faustyna Kowalska,  
Danuta Siedzikówna ps. Inka, Wanda Półtawska, Stanisława  
Leszczyńska, Anna Walentynowicz czy Marianna Popiełuszko. Fakt, 
że pierwsze miejsce zajęła św. Faustyna daje Polakom ogromną 
radość i pokazuje mądrość głosujących, a pośrednio – preferowane 
wartości. 

Organizatorzy Plebiscytu liczą, że stanowi on początkowy wektor, 
który poprowadzi zainteresowanych w głąb historii przez pozna-
wanie losów wspaniałych, odważnych i pełnych miłości Polek! 
„Bez nich – tych setek tysięcy dzielnych matek, żon, babć i córek – 
historia Polski wyglądałaby pewnie zupełnie inaczej. To one – 
piękne, wierne i mężne – wychowywały kolejne pokolenia, 
ucząc je miłości do Boga i Polski oraz szacunku do tradycji, dając  
w codziennej, pokornej pracy wzór wierności wyznawanym zasa-
dom. One także, gdy trzeba było, same chwytały za broń, roznosiły 
meldunki, opatrywały rannych, rzucały granatami czy dowodziły 
oddziałami, a w dzisiejszych czasach nie wyrzekły się wyznawa-
nych ideałów i nie dały porwać się nurtowi feminizmu, pokazując, 
czym jest prawdziwa kobiecość”. 

Konfederacji Kobiet RP należy się wdzięczność za nowy sposób  
popularyzacji polskich kobiet, które zapisały piękne karty naszej  
historii. A fakt szóstego miejsca w plebiscycie na Polkę Stulecia,  
to piękna perła i kolejny klejnot Wiktorii, wysłużony trudem miłości 
i ofiarą oraz pamięcią tych, którzy na Nią głosowali.




